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كتب فايز الزعل

واف �ق��ت اللجنة ال�ق��ان��ون�ي��ة وال�م��ال�ي��ة ف��ي المجلس ال�ب�ل��دي ع�ل��ى اع �ف��اء االوق ��اف ال�خ�ي��ري��ة م��ن رس��وم
الخدمات التي تحصلها بلدية الكويت ،فيما أجلت االقتراح المقدم بشأن تعديل الئحة االعالنات
وفقا للمشروع المقترح بإضافة بند باالعالنات على سيارات االجرة والتاكسي وحافالت المركبات
العامة.

٠5

خطأ طبي جديد سبب نزيفًا مهبليًا لطفلة في مستشفى مبارك الكبير

رضا :لم نسجل أي حالة إصابة بالكوليرا في الكويت
أك� ��د وك �ي��ل وزارة ال �ص �ح��ة ال ��دك �ت ��ور م�ص�ط�ف��ى رض� ��ا ان
التحقيقات الفنية للجنة التحقيق ف��ي وف��اة الطفلة درة
الحرز بدأت أمس األول.
وق � ��ال رض� ��ا ف ��ي ت �ص��ري��ح ص �ح��اف��ي« :إن ال� � � ��وزارة ق��ام��ت
بتشكيل ل�ج�ن��ة تحقيق ف�ن�ي��ة ف��وري��ة ع�ق��ب وف� ��اة الطفلة
ب�ت�ع�ل�ي�م��ات م �ب��اش��رة وم ��ن وزي� ��ر ال �ص �ح��ة وس �ي �ت��م ال �ي��وم
«أم��س» البدء ب��إج��راءات التحقيقات الفنية من قبل فريق
فني رفيع المستوى مشترك ما بين جامعة الكويت كلية
ال �ط��ب واس�ت�ش��اري�ي��ن م��ن اص �ح��اب ال �ك �ف��اءة وال �خ �ب��رة من
وزارة الصحة .وأضاف «سننتظر نتائج التحقيق وسيتم
االعالن عنها بشفافية وسترفع النتائج الى الجهات ذات
االختصاص وان وجد أي تقصير أو اهمال سيتم تطبيق
جميع العقوبات المقررة واتخاذ كل االج��راءات القانونية
في هذه الحاالت متقدما بخالص التعازي ألهل الطفلة».
الى ذلك توالت سلسلة االخطاء الطبية بعد وف��اة الطفلة
درة جراء خطأ ،حيث تعرضت طفلة في مستشفى مبارك
الكبير لخطأ بعد اعطائها تحميله في مكان خطأ من قبل
الممرضة ما تسبب في نزيف المهبل ما جعل والد الطفلة
يبادر بتسجيل قضية في مخفر الجابرية.
وأكد وكيل وزارة الصحة د.مصطفى رضا ل�«النهار» ايقاف
الممرضة ع��ن العمل للتحقيق وال��وق��وف على مالبسات
الحادث.
ً
وبين رضا استدعاء وال��د الطفلة لمعرفة ما حدث مؤكدا
عدم التهاون في مثل هذه االخطاء ومحاسبة كل مخطأ أو
تهاون في أرواح المواطنين والمقيمين.

الكويت خالية من الكوليرا
ال ��ى ذل ��ك ج ��دد وك �ي��ل وزارة ال �ص �ح��ة ال��دك �ت��ور مصطفى
رض��ا خلو الكويت م��ن فيرس الكوليرا ،م��ؤك��دا ان نتائج
الفحوصات الطبية للمخالطين للمواطن ال�ك��وري ال��ذي
ت��م تشخيص اصابته بمرض الكوليرا بعد وص��ول��ه الى
سيئول عاصمة كوريا الجنوبية ج��اءت جميعها سلبية
وخ��ال �ي��ة م��ن االص ��اب ��ة ب��ال �م��رض .وأك� ��د رض ��ا ف��ي مؤتمر
صحافي أم��س ع��دم تسجيل أو رص��د أي حالة اص��اب��ة أو
اشتباه بالكوليرا في الكويت بعد االنباء عن عن حاالت
اشتباه باالصابة بالمرض في احد الدول المجاورة مبينا
ح��رص��ا م��ن ال� ��وزارة ع�ل��ى س��الم��ة ال�م��واط�ن�ي��ن والمقيمين
ق��ام��ت ال�ق�ط��اع��ات ذات االخ�ت�ص��اص ب��ال��وزارة بالتنسيق
مع الجهات االخ��رى بالدولة ذات الصلة باتخاذ اج��راءات
احترازية لمنع وصول مثل هذه االم��راض للكويت ومنها
ايقاف دخول مواد الغذائية في الوقت الراهن بشكل مؤقت
ً
وحتى اشعار آخ��ر .وأوض��ح قائال :بعد اع��الم ال��وزارة من
احدى من قبل مركز اللوائح الصحية الدولية لجمهورية

األنصاري :وقع اتفاقية تصميم مشروع
الحرم الطبي بـ«صباح السالم الجامعية»
د.ر�صا مت��صطا ً القطان وال�صالح خالل امل�ؤمتر ال�صحايف
ك��وري��ا الجنوبية باصابة م��واط��ن ك��وري جنوبي بمرض
ال�ك��ول�ي��را وتشخيصه ب �ع��ده وص��ول��ه س�ي�ئ��ول ق��ادم��ا من
الكويت عبر اح��دى ال��دول ،قامت ال��وزارة ف��ور وص��ول هذا
االع ��الن وح�س��ب م��ا ه��و متبع ب��ال�ب��روت��وك��والت الخاصة
بهذا الشان برفع حالة الجهوزية لدى قطاعاتها المختلفة
وخاصة قطاع الصحة العامة وقامت الفرق الطبية التابعة
للصحة ال�ع��ام��ة بفحص جميع المخالطين ومخالطي
المخالطين للمواطن الكوري في مختبر الصحة العامة
وقد كانت جميع النتائج سلبية وسيستمر قطاع الصحة
العامة بمتابعة اوضاعهم وذلك لالطمئنان على اوضاعهم
الصحية.
وب �ي��ن رض ��ا ان وزارة ال�ص�ح��ة ممثلة ف��ي ق �ط��اع الصحة
العامة على تواصل مستمر مع منظمة الصحة العالمية
والهيئات التابعة والمنبثقة منها وذلك ضمن اطر التعاون
المشترك والبروتوكوالت الخاصة بالدول االعضاء لهذه
ً
المنظمة وذل��ك اعماال لمبدا الشفافية ،مشيرا ال��ى اش��ادة
المنظمة العالمية بجهود ال��وزارة وخاصة قطاع الصحة
العامة وجهوزيتها للتعامل مع الحدث.

دور مشترك
م��ن جهتها قالت وكيل الصحة العامة ال��دك�ت��ورة ماجدة
ال�ق�ط��ان ان ال � ��وزارة ل�ي��س ل��دي�ه��ا م��ا تخفيه ف�ي�م��ا يتعلق
باالمراض المعدية الن الوقاية من االم��راض دور مشترك
ما بين قطاع الصحة العامة والمجتمع وهو يعتمد على
الوعي وثقافة المجتمع .وأشارت القطان الى ان االجراءات
االح �ت��رازي��ة ال�ت��ي ق��ام��ت ب�ه��ا ال � ��وزارة لمنع وف� ��ادة م��رض
الكوليرا بعد المعلومات عن حاالت اشتباه بالمرض في
اح��دى ال��دول المجاورة موضحة انه ال يتم االعتماد على

المعلومات ول�ك��ن ك��ان ه�ن��اك ات�ص��ال م��ع منظمة الصحة
العالمية حيث لم يكن هناك اي اع��الن من المنظمة بهذا
ال�ش��أن ،مشيرة كذلك ال��ى م��ا قامت ب��ه ال ��وزارة بالتنسيق
م��ع ال�ج�ه��ات المعنية االخ� ��رى م��ن اي �ق��اف ق ��دوم اي م��واد
غذائية وما تقوم به الوزارة ممثلة في قطاع الصحة العامة
بالتوعية ال��زائ��ري��ن بأهمية ال�ت��أك��د م��ن م��أم��ون�ي��ة ال�غ��ذاء
والماء والنصح بتأجيل السفر لحين انتهاء موسم تكاثر
تلك االمراض.
وب �ي �ن��ت ال �ق �ط��ان ع �ل��ى ص�ع�ي��د اخ ��ر ات �خ��اذ اج � ��راء وق��ائ��ي
بحصر المخالطين للمهندس الكوري في السكن او العمل
وتم توجيههم الى مستشفى العدان وتزويد المستشفى
بجميع المواد المخبرية وحتى امس كانت جميع العينات
سلبية.
ولفتت الى ان اخر حالة بمرض الكوليرا في الكويت كانت
ف��ي  2٠14ول��م ي�ت��م تسجيل أي اص��اب��ة ب��ال�م��رض بعدها
وح �ت��ى ال �ي��وم م �ج��ددة ال�ت��أك�ي��د ب ��ان ال � ��وزارة ل�ي��س لديها
معلومات تخفيها وان جميع المعلومات م��وج��ودة على
م��وق��ع منظمة ال�ص�ح��ة العالمية وه �ن��اك ال �ت��زام ف��ي دول��ة
الكويت بنقلها اليه الننا نعمل ضمن منظومة متكاملة
حيث ان وف��ادة االم ��راض ب��ال ح��دود والعالم اصبح كأنه
دولة واحدة.
بدوره جدد رئيس وحدة االوبئة في وزارة الصحة الدكتور
مصعب الصالح عدم وجود اي حاالت مشتبه باصابتها
بامراض االسهال الخطرة سواء التيفويد او الكوليرا الفتا
في سياق اخر الى ان جميع المخالطين للمواطن الكوري
ليس بينهم اي اص��اب��ات وم��ن ظهر عليه اي اع ��راض تم
ً
فحصهم مخبريا وال�ت��أك��د م��ن ع��دم اصابتهم بالكوليرا
وانما فيروسات اخرى بسيطة كنزالت البرد وغيرها.

قياديو «األوقاف» :الهيكل التنظيمي الجديد..
نقلة نوعية
كتب رضا رشدي

أك � ��د ع � ��دد م ��ن ق �ي ��ادي ��ي وزارة
األوق ��اف وال �ش��ؤون االسالمية
أن اع� �ت� �م ��اد م �ج �ل��س ال �خ��دم��ة
ال �م��دن �ي��ة ل�ل�ه�ي�ك��ل ال�ت�ن�ظ�ي�م��ي
ال �ج��دي��د ي�ع��د ن�ق�ل��ة ن��وع�ي��ة في
االت �ج��اه ال�ص�ح�ي��ح م��ن شأنها
ت �ط��وي��ر ال �ع �م��ل داخ� ��ل ال � ��وزارة
وف ��ك ال �ت��داخ��ل وال�ت�ش��اب��ك بين
ع��دد م��ن االدارات ،الف�ت�ي��ن ال��ى
أن ��ه س �ي��رف��ع م��ن م �س �ت��وى أداء
عبداللـه ال�رشيكة
م �خ �ت �ل��ف ادارات وق� �ط ��اع ��ات
ب��ال��وزارة .بداية أشاد وكيل وزارة
االوقاف والشؤون االسالمية المهندس فريد أسد عمادي أن الهيكل
التنظيمي الجديد ل ��وزارة االوق ��اف ال��ذي ت��م اع�ت�م��اده م��ن الخدمة
المدنية سوف يساعد في رفع مستوى االداء والخدمة في قطاعات
وادارات الوزارة المختلفة وبث روح الفاعلية بهذه القطاعات مبينا
أن التعديل الجديد جاء استجابة للتغيرات السريعة والمتالحقة
ف ��ي م�خ�ت�ل��ف ال �م �ج ��االت ول��الس �ت �ف��ادة م ��ن ال �ت �ط �ب �ي �ق��ات ال�ح��دي�ث��ة
لتكنولوجيا التطوير االداري كما ج��اء الهيكل ال�ج��دي��د معالجا
لمشاكل تنظيمية عالقة منذ سنوات عديدة.
وثمن ع�م��ادي ف��ي تصريح صحافي الجهود الكبيرة التي بذلها
وزير العدل وزير االوقاف والشؤون االسالمية المستشار الدكتور
فهد العفاسي في هذا الشأن مشيدا في الوقت نفسه بجهود ديوان
ومجلس الخدمة المدنية واعتماده التعديل مؤكدا سعي دي��وان
ال�خ��دم��ة المدنية ال��دائ��م لتلبية اح�ت�ي��اج��ات ال� ��وزارات ومؤسسات

ال��دول��ة .وق��ال ع�م��ادي إن تعديل
هيكل وزارة االوق� ��اف ج��اء بعد
ً
م � � ��رور  16ع� ��ام� ��ا ع� �ل ��ى ال �ه �ي �ك��ل
ال� �ت� �ن� �ظ� �ي� �م ��ي ال� � �س � ��اب � ��ق ب� �ه ��دف
ت�ح�ق�ي��ق ن�ق�ل��ة ن��وع �ي��ة ف ��ي م�ه��ام
وم �س��ؤول �ي��ات ال � � ��وزارة ال �م �ن��اط
ب� �ه ��ا ت � �ج� ��اه خ� ��دم� ��ة ال �م �ج �ت �م��ع
ومؤسساته.
وب ��دوره ق��ال م��دي��ر م��رك��ز تعزيز
ال ��وس� �ط� �ي ��ة ال� �ش� �ي ��خ د.ع� �ب ��دال� �ل ��ه
ال �ش��ري �ك��ة إن ال ��وزي ��ر ال�ع�ف��اس��ي
ح �ق��ق ل � �ل� ��وزارة ان � �ج� ��ازات مهمة
فريد عمادي
وقيمة ج��دا ،من شأنها االرتقاء
ب��أدائ �ه��ا وت �م �ك �ي��ن ال �ك �ف ��اءات ف�ي�ه��ا،
وت��وس�ي��ع م�ج��االت عملها ،الف�ت��ا ال��ى االن �ج��ازات ال�ت��ي تحققت في
السابق وهي اقرار وثيقة الوسطية والئحة بناء المساجد وميثاق
المسجد وتعديل قرار شروط االمامة ورخص قيادة المؤذنين.
وم��ن جهته ق��ال م��دي��ر ادارة مساجد األح�م��دي أح�م��د العتيبي :ان
هيكل ال ��وزارة الجديد ج��اء ثمرة جهود مشكورة ل��وزي��ر األوق��اف
المستشار فهد العفاسي ووكيل وزارة األوقاف فريد عمادي بهدف
تطوير العمل في مختلف ادارات وقطاعات ال��وزارة المختلفة .من
ناحيته ثمن رئيس مجلس ادارة نقابة وزارة األوق��اف والشؤون
االس��الم �ي��ة د .ب�ن��در ال�ن�ص��اف��ي ج�ه��ود وزي ��ر ال �ع��دل وزي ��ر األوق ��اف
والشؤون االسالمية على اقرار الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة
ل�م��ا يمثله ه��ذا ال�ه�ي�ك��ل م��ن ن�ق�ل��ة ن��وع�ي��ة ل�ل�خ��دم��ات ال�ت��ي تقدمها
ال� � ��وزارة وف ��ك االخ �ت �ص��اص��ات ال �م �ت��داخ �ل��ة ب �ي��ن ق �ط��اع��ات ال � ��وزارة
واداراتها.

وكيل الكهرباء :دول مجلس التعاون
رائدة في مجال تحلية املياه
كتب علي الفرحان

ق� ��ال وك �ي��ل وزارة ال �ك �ه��رب��اء وال� �م ��اء محمد
ب��وش�ه��ري إن دول ال�ت�ع��اون الخليجي باتت
رائدة عالميا في مجال انتاج المياه بالتحلية
حيث تعتمد بشكل كلي على ه��ذه العملية
لتوفير حاجة مواطنيها من المياه.
جاء ذلك خالل ترؤسه االجتماع ال�� ٣٠للجنة
الموارد المائية في مجلس التعاون الخليجي
الذي تستضيفه الكويت لبحث االستراتيجية
المائية المشتركة لدول المجلس.
ولفت بوشهري ال��ى ان االج�ت�م��اع يصب في
م �ج��ال ت�ع��زي��ز ال �ت �ع��اون ف��ي م �ج��االت ال�م�ي��اه
بين دول الخليج الفتا الى ان أبرز المواضيع
ال �م �ط��روح��ة ال �ت��ي ت�ت�ع�ل��ق ب��االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة
الموحدة للمياه وبقانون المياه الشامل لدول
التعاون.
وت�ح��دث ع��ن متابعة ومناقشة أع�م��ال الفرق
المتابعة للجنة الموارد المائية وفريق اعداد

قانون المياه الشامل وفريق المياه المعالجة
ومناقشة اع ��داد الكتاب االح�ص��ائ��ي الشامل
ل�ل�م�ي��اه .ول�ف��ت ال��ى ع��رض ال�ت�ص��ور الخاص
باالمانة العامة حول جائزة العمل التطوعي
لجمعيات المياه ف��ي دول المجلس وأهمية
ت�ق��دي��م ال��دع��م وال�ت�ش�ج�ي��ع ل��الف�ك��ار ال�ج��دي��دة
التي تسعى لتعزيز ثقافة الترشيد أو ايجاد
ب��دائ��ل ل��الن�ت��اج ب �خ��الف ال�ط��ري�ق��ة التقليدية
القائمة على التحلية باستخدام الوقود وذلك
باستخدام الطاقة الشمسية في انتاج المياه.
وق� ��د ت ��م خ� ��الل االج� �ت� �م ��اع م �ن��اق �ش��ة ج� ��داول
مؤشرات االداء والجداول التفصيلية للخطة
التنفيذية اله ��داف االستراتيجية الموحدة
ل �ل �م �ي��اه ،ح �ي��ث ت ��م االت� �ف ��اق ع �ل��ى ال �ط �ل��ب من
ال��دول ارس��ال البيانات خالل شهر من تاريخ
االجتماع وان تقوم ال��دول االع�ض��اء بتزويد
االم��ان��ة ال�ع��ام��ة بضباط االت �ص��ال المعنيين
ب��االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة واآلل� �ي ��ة ال�م�ت�ب�ع��ة ب��ال��دول
لتنفيذ تطبيق بنود االستراتيجية.

وكما ناقشت اللجنة االحتياجات التدريبية
ال �خ��اص��ة ل��الس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ال �م��وح��دة للمياه
وال �ع��رض ال �م �ق��دم م��ن م�ع�ه��د ال�م�ل��ك عبدالله
للبحوث وال ��دراس ��ات ،ح�ي��ث أوص ��ت اللجنة
الموافقة على العرض بشرط أن يتم التدريب
ف ��ي ال � ��دول ال �س��ت األع� �ض ��اء ول �ي��س دول� ��ة أو
دول�ت�ي��ن دون أن ي�ت��رت��ب ع�ل��ى ذل��ك أي زي��ادة
ف��ي المبلغ ال�م��ال��ي ال�م�ق��دم م��ن االس �ت �ش��اري،
ع �ل��ى أن ت �ق ��وم األم� ��ان� ��ة ال �ع��ام��ة ب��ال �ت��واص��ل
م��ع االس �ت �ش��اري للتنسيق ب �ش��أن ال�ب��رن��ام��ج
التدريبي ألخذ موافقته على هذا المقترح.
واط �ل �ع��ت ك��ذل��ك ع �ل��ى ال �ت �ش��ري �ع��ات ال�ح��دي�ث��ة
ال�م�ق��دم��ة م��ن ال ��دول االع �ض��اء ،وأخ ��ذت علما
ب�م��ا ورد ف �ي��ه ،وك �م��ا ن��اق��ش أع �ض��اء اللجنة
مقترح االم��ارات باعداد مبادئ عامة موحدة
للمياه بدال من القانون الشامل للمياه ،حيث
ارتأت بقاء المسمى كما هو الختالف مفهوم
التشريعات وال�ت��ي تخص ك��ل دول��ة م��ن دول
المجلس.

تحت رعاية وحضور مدير
ج ��ام� �ع ��ة ال � �ك ��وي ��ت ح�س�ي��ن
األن � �ص ��اري وق �ع��ت ج��ام�ع��ة
الكويت عقد اتفاقية دراسة
وت�ص�م�ي��م واالش � � ��راف على
م � � �ش� � ��روع ال � � �ح� � ��رم ال �ط �ب ��ي
ف ��ي م��دي �ن��ة ص �ب��اح ال�س��ال��م
ال �ج��ام �ع �ي��ة ب��ال �ت �ع��اون م��ع
ائ� � � �ت � � ��الف ال� �م� �س� �ت� �ش ��اري ��ن
ال �ع��ال �م �ي �ي��ن وال � � ��ذي ي �ض��م:
ال� � �م� � �س� � �ت� � �ش � ��ار ال � �ع� ��ال � �م� ��ي
الرئيس بيركنز ايستمان،
وال�م�س�ت�ش��ار ال�ع��ال�م��ي ان��اد
ارك� �ت� �ي� �ك� �ت ��س ،ال �م �س �ت �ش��ار
ال�ع��ال�م��ي أروب  -ال��والي��ات
ال� � �م� � �ت� � �ح � ��دة األم� � �ي � ��رك� � �ي � ��ة،
ال �م �س �ت �ش��ار ال �ع��ال �م��ي تيد
جاكوب انجنيرنج ج��روب،
وال �م �س �ت �ش��ار ال �م �ح �ل��ي دار
اس�ت�ش��ارات ال�ج��زي��رة ،وذل��ك
بقاعة مجلس الجامعة في
الخالدية .وبهذه المناسبة
رحب مدير جامعة الكويت
األس � �ت ��اذ ال ��دك �ت ��ور حسين
أحمد األنصاري باسم أسرة
ج��ام �ع��ة ال �ك��وي��ت بممثلي
ائ� � � �ت � � ��الف ال� �م� �س� �ت� �ش ��اري ��ن
العالميين في رحاب جامعة
الكويت التي تمثل أحد أهم
رك � ��ائ � ��ز ال� �ع� �ل ��م وال� �م� �ع ��رف ��ة
وال�ت�ط��ور المجتمعي .وفي
هذا السياق ،أكد األنصاري
ان االج � �ت � �م� ��اع ب �م �ن��اس �ب��ة

جانب من مرا�صم ت�قيع االتفاقية
توقيع عقد اتفاقية دراس��ة
وت�ص�م�ي��م واالش � � ��راف على
تنفيذ مباني مشروع الحرم
ال �ط �ب��ي ف ��ي م��دي �ن��ة ص�ب��اح
ً
ال �س��ال��م ال �ج��ام �ع �ي��ة ،مبينا
أن ه ��ذا ال �ح��دث ي�م�ث��ل نقلة
نوعية وخطوة جديدة في
م�س�ي��رة ال�م�ش��روع الوطني
الرائد في الخطة االنمائية
لدولتنا الحبيبة الكويت،
وال �م �ت �م �ث��ل ف ��ي ب� �ن ��اء ح��رم
ج� ��ام � �ع� ��ي ط � �ب� ��ي م �ت �ك��ام��ل
يوفر أج��ود أن�م��اط التعليم
والخدمات الطالبية ألجيال
المستقبل.
وأش � � ��ار ال � ��ى أن ال �م �ش��روع
ي� �ش� �م ��ل ع� � � ��دة ح� � � ��زم وه� ��ي
ح� ��زم� ��ة ال� �ب� �ن� �ي ��ة ال �ت �ح �ت �ي��ة
وم�ب��ان��ي ري��اض�ي��ة ومباني
خ ��دم ��ات وم �ب ��ان ��ي م��واق��ف
م�ت�ع��ددة األدوار ،وال�ح��زم��ة

ال� �ث ��ان� �ي ��ة ح� ��زم� ��ة ال �ك �ل �ي��ات
الطبية وتضم مباني كلية
الطب وكلية العلوم الطبية
ال � �م � �س � ��اع � ��دة وك � �ل � �ي� ��ة ط��ب
األس� �ن ��ان وك �ل �ي��ة ال�ص�ي��دل��ة
وك� �ل� �ي ��ة ال� �ص� �ح ��ة ال� �ع ��ام ��ة،
وال � �ح ��زم ��ة ال �ث ��ال �ث ��ة ح��زم��ة
ال� �م� �س� �ت� �ش� �ف ��ى ال �ت �ع �ل �ي �م��ي
وت � � � � �ض � � � ��م ال � �م � �س � �ت � �ش � �ف� ��ى
ً
ً
التعليمي وم ��رك ��زا بحثيا
ً
وعيادات خاصة وسكنا.
وأك � ��د أن اس �ت �ك �م��ال أع �م��ال
مكونات المخطط الهيكلي
ل �ل �ح��رم ال �ج��ام �ع��ي ال�ج��دي��د
ل� �ج ��ام� �ع ��ة ال � �ك� ��وي� ��ت ي ��أت ��ي
ل�ي�ع�م��ق ال� �ت ��زام مؤسستنا
ب� � � � � ��دوره� � � � � ��ا األك� � � ��ادي � � � �م� � � ��ي
ومسؤوليتها االجتماعية
م��ن خ��الل توسيع وتطوير
ق � ��درات م��راف �ق �ه��ا وت�ح��دي��ث
تجهيزاتها وخدماتها.

